Czarnków, 24.02.2020r
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
NIP 763 20 92 218
w imieniu którego zamówienie publiczne prowadzi:
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
fax 67 253 01 61
NIP 763 20 92 218

IZ.272.1.2020.PS
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
i Delegatury Wydziałów w Trzciance w roku 2020.
Streszczenie oceny i porównania ofert:
WYBRANA OFERTA : oferta nr 4
Roka-Niewiadomski Spółka komandytowa
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
I.
II.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 159 777,00 zł
Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym. Od każdego członka komisji oferta otrzymała
w kryteriach:
Cena - po 50,52 pkt co dało jej ogólną ilość 151,56 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 271,56 pkt .
Uzasadnienie wyboru: - oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych.
Pozostałe oferty:
Oferta Nr 1

I.
II.

JAK-BUD Jakub Budziński
Wola Podłężna
Ul. Rudzicka 40
62-510 Konin

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 169 340,30 zł
Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 47,66 pkt co dało jej ogólną ilość 142,98pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 262,98 pkt .
Oferta Nr 2

I.
II.

ELIDI Sp. z.o.o.
ul. Szlak nr 77, lok. 222
31-153 Kraków

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 134 500,00 zł
Termin płatności: 21 dni

W dniu 18.02.2020r. pismem nr IZ.272.1.2020.PS z dnia 18.02.2020r. Zamawiający wezwał
Wykonawcę na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów w szczególności
ujętych w wykazie wykonanych usług, które miały potwierdzić spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz wyjaśnień wraz z dowodami dotyczącymi wyliczenia ceny
zamieszczonej w złożonej ofercie cenowej dotyczących w szczególności:
- kosztów zatrudnienia wraz z kosztami pracodawcy w formie umowy o pracę 5 osób ( 3,45
etatu) wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie utrzymania
czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów
w Trzciance (wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ do realizacji przedmiotu
zamówienia);
- kosztów zakupu środków czystości oraz innych materiałów wymaganych do realizacji
przedmiotu zamówienia;
- kosztów zakupu środków higieny wymaganych przez Zamawiającego w warunkach
technicznych świadczenia usługi;
- innych kosztów Wykonawcy mających wpływ na cenę przedstawioną w ofercie cenowej
w tym VAT oraz innych podatków.
Jednocześnie Zamawiający wezwał Wykonawcę (oferenta) na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień do złożenia wykazu, z którego będzie
wynikać wykonanie, minimum 3 usług polegających na utrzymaniu czystości w budynkach
użyteczności publicznej rozumianych przez Zamawiającego jako urzędy administracji
samorządowej lub państwowej, szpitale, szkoły i placówki oświatowe; na kwotę nie mniejszą
niż 150 000 zł brutto każda; w przypadku gdyby ujęte w złożonym wykazie usługi nie
potwierdzały spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 24.02.2020r
do godz.10.00 nie złożono wyjaśnień ani innych dokumentów określonych przez
Zamawiającego w wezwaniu. W związku z powyższym działając na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wyklucza z postępowania firmę ELIDI Sp. z. o.o. ul. Szlak nr 77. Lok. 222, 31-153 Kraków
tym samym ofertę uznaje się za odrzuconą.

Oferta Nr 3

I.
II.

USŁUGI TECHNICZNO MELIORACYJNE
HYDROTECH Sp. z o.o.
ul. Powstańców Styczniowych 2/103
62-510 Konin

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 162 250,00 zł
Termin płatności: 30 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 49,74 pkt co dało jej ogólną ilość 149,22 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 269,22 pkt .
Ponadto Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust.1 pkt 5)-6), że nie dopuszczono
i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
/-/mgr inż. Feliks Łaszcz

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

